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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا
 .نعم

صـحبه الحمد هلل رب العالمین، وأصلي وأسلم على إمـام المتقـین نبینـا محمـد علیـه وعلـى آلـه و 
  أفضل الصالة وأز�ى التسلیم.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا ولجمیع المسلمین.
ـا ْلَجنَّـَة َولَ اْدُخُلوا َتـَأْم َحِسـْبُتْم َأْن { فـي قولـه تعـالى:: "-رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمـام ابـن �ثیـٍر  مَّ

ــْتُهُم اْلَبْأَســاُء وَ  ــرَّ َ�ــْأِتُكْم َمَثــُل الَّــِذیَن َخَلــْوا ِمــْن َقــْبِلُكْم َمسَّ ُســوُل اُء َوُزْلِزُلــالضَّ الَّــِذیَن وَ وا َحتَّــى َ�ُقــوَل الرَّ
 ]. ٢١٤[البقرة:}آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر للااَِّ َأال ِإنَّ َنْصَر للااَِّ َقِر�بٌ 

متحنـوا، �مـا ختبـروا وتُ تلـوا وتُ بقبل أن تُ  ]٢١٤[البقرة:{َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة}ى: �قول تعال
ــا َ�ــْأِتُكْم َمَثــُل الَّــِذینَ  فعــل �الــذین مــن قــبلكم مــن األمــم؛ ولهــذا قــال: ــْتُهُم ْن َقــْبِلُكمْ َخَلــْوا ِمــ {َوَلمَّ  َمسَّ

رَّاُء}  ائب والنوائب.هي: األمراض؛ واألسقام، واآلالم، والمصو  ]٢١٤[البقرة:اْلَبْأَساُء َوالضَّ
 ".دانيرة الهمَ ، وأبو العالیة، ومجاهد، وسعید بن جبیر، ومُ قال ابن مسعود، وابن عباسٍ 

 الهْمداني.
ــــرة ــــ ،دانيالهْمــــ "وُم ــــن حیــــان:دي، ومُ والحســــن، وقتــــادة، والضــــحاك، والر�یــــع، والسُّ  قاتــــل ب

 .الفقر ]٢١٤[البقرة:{اْلَبْأَساُء}
رَّاُء} قال ابن عباس:  ".السقم] ٢١٤[البقرة:{َوالضَّ

ــرَّاُء}أعــم مــن الفقــر، و ]٢١٤[البقرة:{اْلَبْأَســاُء} وهــذا تفســیر �المثــال، و�ال أعــم ] ٢١٤[البقرة:{َوالضَّ
ئب األمــراض؛ واألســقام، واآلالم، والمصــامــن الســقم؛ ولــذا فــي �ــالم المؤلــف فــي أول األمــر قــال: "

التــي فیهــا إزهــاق النفــوس وهتــك األعــراض،  -نســأل هللا العافیــة-الحــروب  ومــن أشــدها" والنوائــب
 وانتهاب األموال، وتخر�ب الد�ار، هذه من أعظم ما ُیبتلى �ه الناس.

وعلى مر التار�خ حصل وقائع ال یتصور العقل وقوعها فضًال عن احتمالها، ففي األندلس حصـل 
ـــد مـــا حصـــل للمســـلمین مـــن النصـــارى، مـــن قـــرأ فـــي تـــوار�خ  یـــب) الُمجل األنـــدلس منهـــا: (نفـــح الطِّ

الســادس، وأ�ًضــا مــا حصــل فــي �غــداد علــى یــد التتــار ســنة ســتمائة وســتة وخمســین، ومــن قــرأ فــي 
تار�خ ابن األثیر من هذه الحوادث عرف ما حصـل، و�ـذلك مـا حصـل فـي دمشـق والشـام عموًمـا، 

ن مـا هـو نظیـر مـا لكن دمشق على وجه الخصـوص علـى یـد تیمـور، ولكـل قـوٍم وارث �حصـل اآل
حصـــل ألولئـــك حصـــل فـــي العـــراق علـــى یـــد الغـــزاة مـــن النصـــارى وطوائـــف البـــدع شـــيء ینـــدى لـــه 
الجبین، نقلت ُ�تب التوار�خ ما حصـل نظیـره فـي الحـوادث القر�بـة، وفـي بـالد الشـام �حصـل، وفـي 

ـــدان المســـلمین �حـــدث ـــیمن وفـــي �ـــل بل أن  -جـــلَّ وعـــال -، إال هـــذه الـــبالد التـــي نســـأل هللابـــالد ال
 �حفظها �حفظه، و�حرسها �عنایته.
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ـــنَّة والجماعـــة  فـــي �غـــداد مـــن صـــور التعـــذیب أن ُیلقـــى الشـــخص علـــى األرض وهـــو مـــن أهـــل السُّ
حسب الظاهر، وُ�صب الماء في منخر�ه، حصل في دمشق نفس الفعـل سـنة ثمانمائـة وثالثـة إال �

، ثـم �عـد لرجال والنساء واألطفال فیهـاأنهم زادوا أن �أتوا �الخرق و�حشوها �الغبار الناعم و�لثمون ا
 ذلك �صبوا علیها الماء على مناخرهم.

 على �ل حال مثل هذه األمور إن هللا ال �ظلم مثقال ذرة، وهذا �له ممـا �سـبت أیـد�كم و�عفـو عـن
، وهجــروا الــوحیین -علیــه الصــالة والســالم-كثیــر، فالمســلمون ابتعــدوا عــن �تــاب هللا وُســنَّة نبیــه 

 الكفر، وهذه هي النتائج. وقلدوا أمم
ُ ِفیـهِ  �قـول: -جلَّ وعـال–�هللا  عـض �فـي  ]١٩النسـاء:[ َخْیًرا}{َفَعَسـى َأْن َتْكَرُهـوا َشـْیًئا َوَ�ْجَعـَل للااَّ

 وال �عرفون من اإلسالم إال االسم، و�سخرون مـن الـذي ُ�صـلي ممـن ،البلدان التي تنتسب لإلسالم
مي، ولـم یبـَق إال التسـ ،وُمحـي اإلسـالم مـن بلـدانهم ،إلسـالمجاءهم من الـزوار؛ ألنهـم ُأ�عـدوا عـن ا

إننــي رأیــت شــیًخا �بیــًرا ذا  و�قــول �عــض الــزوار قبــل الحــرب التــي حصــلت لهــم قبــل عشــر�ن ســنة:
 طو�لة بیضاء یبیع السمك، وُ�كرر من قول: ال إله إال هللا محمد رسـول هللا، وعنـده مصـحف لحیة

مــا �ــاع ســمكة قطــع ورقــة ولفهــا وأعطاهــا للز�ــون، هــل هــذا �ل، مــن القطــع الكبیــر ُ�ســمونه جــوامعي
 ؟ ًئا�عرف من اإلسالم شی

وُقتلـــوا، وُفعـــل األفاعیـــل فـــیهم وفـــي نســـائهم، واآلن تغیـــرت  ،جـــاءتهم الحـــروب، وأنهكـــتهم الحـــروب
-جـلَّ وعـال–وأُعیدت دروس العلم، وتحجب نساؤهم، وهذا مصداق قوله  ،لزموا المساجد ،األحوال

ُ ِفیــِه َخْیًرا} {َفَعَســى:  هــو ال یتمنــى مثــل هــذه األمــور،  ،]١٩[النســاء:َأْن َتْكَرُهــوا َشــْیًئا َوَ�ْجَعــَل للااَّ
و�ن  ،مثل هذه األعمال ال تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقیتمـوه فاصـبروا، فحصـل ممـا حصـل خیـر

ـا َ�ـْأتِ وَ ْلَجنَّـَة َتـْدُخُلوا اَأْم َحِسـْبُتْم َأْن {:: -جـلَّ وعـال-كان األصل فیه الشـر، والفتنـة �مـا قـال  ُكْم َلمَّ
 .]٢١٤[البقرة:}َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكمْ 

ــا َوُهــْم ال ُ�فْ  * الــم{ ــاُس َأْن ُیْتَرُكــوا َأْن َ�ُقوُلــوا آَمنَّ  ُبــد مــن ال ]٢-١عنكبــوت:[ال}َتُنونَ َأَحِســَب النَّ
ا فــي واالبــتالء �مــا �كــون فــي الضــراء �كــون أ�ًضــالفتنــة، ال ُبــد مــن االبــتالء، ال ُبــد مــن االختبــار، 

رت له أمور دنیاه، وُفتحت علیه الـد نیا ورغـد السراء، ولعل الفتنة تجدها أعظم؛ ألن اإلنسان إذا ُ�سِّ
ــكر واالفتتــان �الــدنیا، و�نســى ر�ــه والــدار اآلخــرة، و�غتــر بنفســه و�تالعــیش قــد  مالــه، أخــذه نشــوة السُّ

مـا ال �صـبر علـى بلوائهـا و فـمن النـاس �صـبر، وأمـا االبـتالء �السـراء  �ثیر ،لكن االبتالء �الضراء
، یترتب علیها؛ ألن اإلنسان إذا ُألجئ إلى شيء ال حیلة وال طاقة له �ه یتحمـل و�صـبر، قـد �جـزع

ه لكـن فـي النها�ـة ال حیلـة لـه إال الصـبر، لكـن إذا اسـتغنى وُفتحـت علیـ ،ى في أول األمـرقد یتشكّ 
 .]٧-٦:العلق[}َأْن َرآُه اْسَتْغَنى * نَّ اِإلنَساَن َلَیْطَغىَكالَّ إِ {الدنیا 
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ـــرَّاُء}"هـــذا مثـــال  "الفقـــر ]٢١٤[البقرة:{اْلَبْأَســـاُء}" فقـــول ُمقاتـــل ومـــن معـــه: ] ٢١٤[البقرة:{َوالضَّ
ا �غیـر ره غیرهمـوهذا أ�ًضا مثال، ومن أنواع التفسیر عند السلف التفسیر �المثـال، وقـد ُ�فّسـ" السقم

                  ون من االختالف الذي ُ�سمى اختالف التنوع، ولیس من اختالف التضاد، �هللا أعلم.    ذلك و�ك
   
ا، �مـا جـاء فـي عظیًمـ احنـوا امتحاًنـا، وامتُ شدیدً  ا من األعداء زلزاالً خوفً  ]٢١٤[البقرة:َوُزْلِزُلوا}{"

عو هللا ال تستنصـر لنـا؟ أال تـدالحدیث الصحیح عن خباب بن األرت قـال: قلنـا: �ـا رسـول هللا، أ
ــاَن َأَحــُدُهْم ُیوَضــُع اْلِمْنَشــاُر «لنــا؟ فقــال:  ــْبَلُكْم َ� ــاَن َق ــى مْفــرَ عَ ِإنَّ َمــْن َ� ــَل َیْخُلُص ِإَلــى ق َرْأِســِه َف

 َال َ�ْصـِرُفُه َذِلـكَ ْظِمـِه، َلْحِمـِه َوعَ  ا َبـْینَ مَ َقَدَمْیِه، َال َ�ْصرفه َذِلَك َعْن ِدیِنِه، وُ�ْمَشُط ِ�َأْمَشاِط اْلَحِدیِد 
ُ َهَذا اْألَْمَر َحتَّى «ثم قال:  ،»َعْن ِدیِنهِ  ِ َلُیِتمَّنَّ للااَّ  ْنَعاَء ِإَلى َحْضـَرَمْوَت َال َص اِكُب ِمْن ِسیَر الرَّ �َ َ�للااَّ

ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكْم َقْوٌم َتْستَ  َ َوالذِّ  .»ْعِجُلونَ َ�َخاُف ِإالَّ للااَّ
ــ * الــم{تعــالى:  وقــال هللا ــاُس َأْن ُیْتَرُكــوا َأْن َ�ُقوُلــوا آَمنَّ ــا  * ُ�ْفَتُنــونَ  ا َوُهــْم الَأَحِســَب النَّ َوَلَقــْد َفَتنَّ

ُ الَِّذیَن َصَدُقوا َوَلَیْعلَ   .]٣-١لعنكبوت:[ا}َكاِذِبینَ َمنَّ الْ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَیْعَلَمنَّ للااَّ
 فـي یـوم األحـزاب، �مـا قـال هللا -رضـي هللا عـنهم- للصـحا�ة عظـیمٌ  وقد حصـل مـن هـذا جانـبٌ 

ــْنُكْم َوِ�ْذ َزاَغــتِ تعــالى:  ــْن َأْســَفَل ِم ــْوِقُكْم َوِم ــْن َف ــاِجَر  ُر َوَ�َلَغــتِ  األْ�َصــا{ِإْذ َجــاُءوُ�ْم ِم ــوُب اْلَحَن اْلُقُل
وَن َوالَّـِذیَن ا* َوِ�ْذ َ�ُقوُل اْلُمَنـاِفقُ َزاال َشِدیدً ُلوا ِزلْ زِ َوَتُظنُّوَن ِ�اهللَِّ الظُُّنوَنا* ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزلْ 
ُ َوَرُسوُلُه ِإال ُغُروًرا}  اآل�ات. ]١٢- ١٠:[األحزابِفي ُقُلوِ�ِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا للااَّ

 ،: سـجاالً ولما سأل هرقل أ�ا سفیان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكیف �ان الحرب بینكم؟ قال
 .العاقبةم بتلى، ثم تكون لهقال: �ذلك الرسل تُ  ،دال علیهدال علینا ونُ یُ 

{َفَأْهَلْكَنـا َأَشــدَّ ال تعـالى: �مـا قــ ،نتهمأي: ُسـ] ٢١٤[البقــرة:{َمَثـُل الَّــِذیَن َخَلـْوا ِمـْن َقْبِلُكْم} وقولـه:
ِلیَن}  ".]٨[الزخرف:ِمْنُهْم َ�ْطًشا َوَمَضى َمَثُل األوَّ

وهـذا مثـل  ،قة، هـذا مـثلهم�عنـي مضـوا فـي األمـم السـا�] ٢١٤[البقـرة:َلْوا ِمـْن َقْبِلُكْم}{َمَثُل الَِّذیَن خَ 
 .، مستهم البأساء والضراءوقع لهذه األمة في العصور المتوالیة

ُســـوُل َوالَّـــِذیَن آَمُنـــوا َمَعـــُه َمَتـــوقولـــه: " أي: ] ٢١٤:[البقـــرة}للااَِّ ى َنْصـــُر {َوُزْلِزُلـــوا َحتَّـــى َ�ُقـــوَل الرَّ
 �ستفتحون على أعدائهم، و�دعون �قرب الفرج والمخرج، عند ضیق الحال والشدة.

 َمــَع اْلُعْســِر ُ�ْســًرا ِإنَّ َمــَع {َفــِإنَّ  �مــا قــال:] ٢١٤[البقرة:{َأال ِإنَّ َنْصــَر للااَِّ َقِر�ــٌب}قــال هللا تعــالى: 
 ].٦-٥[الشرح:اْلُعْسِر ُ�ْسًرا}

ـــــا؛ و  ـــــن النصـــــر مثله ـــــزل م ـــــون الشـــــدة ین ـــــا تك ـــــالى: و�م ـــــال تع ـــــَر للااَِّ لهـــــذا ق  {َأال ِإنَّ َنْص
ظـر فین ،عجب ر�ك من قنوط عبـاده، وقـرب غیثـه« وفي حدیث أبي رز�ن: ،]٢١٤[البقرة:َقِر�ٌب}

 ".الحدیث »إلیهم قنطین، فیظل �ضحك، �علم أن فرجهم قر�ب
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جــلَّ –كــن �مــا قــال ، لونحــن موقنــون �ُقــرب النصــر والفــرج ]٢١٤[البقرة:{َأال ِإنَّ َنْصــَر للااَِّ َقِر�ــٌب}
ــْرُكمْ {: -وعــال َ َینُص ــُروا للااَّ ة وهــذا الــبالء �عنــي مــادام الســبب ســبب هــذه الشــد ]٧[محمد:}ِإْن َتنُص

ــِإنَّ للااََّ ال{موجــوًدا مــادام موجــوًدا فالُمســبب موجــود، و�ذا زال الســبب، وتغیــرت األحــوال  ــا  ُ�َغیِّ ُر َم
ذا ألدنى �كون إلى األعلـى، فـإاوالتغییر �ما �كون إلى  ]١١[الرعد:}ِهمْ ِ�َقْوٍم َحتَّى ُ�َغیُِّروا َما ِ�َأنُفِس 

التغییـــر مـــن هللا �كـــون �مـــا �خـــافون و�مـــا �حـــذرون،  ئرت �الســـیكانـــت الحـــال حســـنة وطیبـــة، وُغّیـــ
 .ى األحسن تغیرت حالهم إلى األحسنوالعكس إذا غیروا أحوالهم إل

 طالب:.........
 یهم القدرة لمقاومة العدو؟ ال ُ�كلف هللا نفًسا إال وسعها.و�ستطیعون التغییر �ستطیعون، لد

 طالب:.........
 هذا األصل أن �كون اإلعداد من قبل، لكن إذا وقع األمر ولم یتم اإلعداد من قبـل یؤاخـذون علـى

 .فاهلل ال ُ�كلف نفًسا إال وسعها تفر�طهم السابق، وأما واقعهم الحاضر مع عدم القدرة
   
َواْبــِن  َواْلَیَتــاَمى َواْلَمَســاِكینِ  األْقــَرِ�ینَ وَ ِلــَدْیِن َك َمــاَذا ُیْنِفُقــوَن ُقــْل َمــا َأْنَفْقــُتْم ِمــْن َخْیــٍر َفِلْلَوا{َ�ْســَأُلونَ "

َ ِ�ِه َعِلیٌم} ِبیِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ  ].٢١٥[البقرة:السَّ
 ".ظرنوقال السدي: نسختها الز�اة. وفیه  ،قاتل بن حیان: هذه اآل�ة في نفقة التطوعقال مُ 

ْیـٍر  ِمـْن خَ {َمـا َأْنَفْقـُتمْ في نفقة التطوع؛ ألن النفقـة فـرض التـي هـي الز�ـاة مـا تكـون للوالـدین، قـال: 
ـــَدْیِن } ـــرة:َفِلْلَواِل ـــ ]٢١٥[البق زم نفقتـــه مـــن والز�ـــاة ال ُتصـــرف ال لألصـــول، وال للفـــروع، وال لمـــن تل

اة، فهـــي فــــي نفقـــة التطــــوع ماشـــیة، خیــــر مـــن ُینفــــق علیـــه الولــــدان األقـــارب ال ُتصــــرف لهـــم الز�ــــ
 واألقر�ون والیتامى والمساكین.

دي.  وأما إذ �ان المقصود بها الز�اة فال شك أنها منسوخة �ما قیل في التفصیل، وقال السُّ
عبـاس  وقال السدي: نسختها الز�اة. وفیه نظر ومعنى اآل�ة: �سألونك �یف ینفقون؟ قاله ابـن"

ــَدْیِن وَ {ُقــْل َمــا َأْنَفْقــُتْم ِمــْن َخْیــٍر َفِلْلَواجاهــد، فبــین لهــم تعــالى ذلــك، فقــال: وم َواْلَیَتــاَمى  األْقــَرِ�ینَ ِل
ِبیِل}  ".]٢١٥[البقرة:َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّ

 ]٢١٥بقرة:ال[ُقـوَن}{َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنفِ �قول:  -جلَّ وعال–ماذا قال: أن المراد �یف ُینفقون؟ �هللا 
مـا ُینفـق مألن الُمنَفق من األموال من الـدراهم والـدنانیر، والـزروع والثمـار، و�هیمـة األنعـام، وغیرهـا 

ــ�یــف ُینفقــون هــذه األمــوال، �عنــي علــى َمــن؟ :منــه، لكــن �قــول ْلَواِلــَدْیِن ٍر َفلِ {ُقــْل َمــا َأْنَفْقــُتْم ِمــْن َخْی
 .إلى آخر اآل�ة ]٢١٥[البقرة:ِن}َواألْقَرِ�یَن َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكی

 طالب:.........
 .مة لیست منسوخة، فتكون في التطوعاآل�ة ُمحك
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ــــــَدْیِن َواألْقــــــَرِ�یَن َوافقــــــال: " ــــــٍر َفِلْلَواِل ــــــاَمى{ُقــــــْل َمــــــا َأْنَفْقــــــُتْم ِمــــــْن َخْی ــــــِن َواْلَمَســــــاِكی ْلَیَت ِن َواْب
ِبیِل} َك َأَ�اَك، َوُأْختَ وَ ُأمََّك «جاء في الحدیث:  �ما ،أي: اصرفوها في هذه الوجوه ]٢١٥[البقرة:السَّ

 ".»َوَأَخاَك، ُثمَّ َأْدَناَك َأْدَناكَ 
 .�عني األقرب فاألقرب

ال و ا، زمـارً موال  وتال میمون بن مهران هذه اآل�ة، ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذ�ر فیها طبالً "
 ".تصاو�ر الخشب، وال �سوة الحیطان

ــول: " ال،وهــذا مــا ُتنفــق فیــه األمــو  مــوال فــي �عنــي ال ُتنفــق األ" اوال مزمــارً  مــا ذ�ــر فیهــا طــبالً �ق
نـد عاآلن الناس یتساهلون في أمور و�انت " وال تصاو�ر الخشب، وال �سوة الحیطان" ،المحرمات

السلف لها شأن، �عني �سوة الحیطان ستر الُجدر شاع بین النـاس اآلن ورق الحیطـان وهـذا منـه، 
 ن هذا أشد الورع.كان السلف یتورعون م

مــع أن إجا�ــة ولیمــة العــرس  ،فرجــع ،وأبــو الــدرداء دخــل فــي ولیمــة ُعــرس، فوجــد شــیًئا مــن الكســوة
ألن هذا عنده ُمنكر، �خالف حالنا ووضعنا الـذي نشـأ علیـه الصـغیر، وَشـاب علیـه  ؛واجبة؛ فرجع

 الكبیر، وال یرون في هذا أدنى �أس.
 طالب:.........

ن اآلن ذلك یرون ما ال فائدة فیما ُتنفق فیه فإنه من التبذیر واإلسـراف، لكـ أمورهم متقار�ة لكن مع
مـر �كـون األ وترد أشیاء أخرى، فلها فائدة ُتقابل نفقتها حینئـذٍ  ،إذا قالوا: �النسبة للنوافذ ترد الشمس

 ،، ونحوهــاأســهل إذا �ــان لهــا فائــدة، فالنوافــذ ُتــدخل الهــواء، وُتخــرج مــا یــدخل البیــت مــن الحشــرات
 والستائر هذه فأن تكون �قدٍر مناسب من القیمة؛ ألن �عض الناس ُ�غالي في هذه األمور.

وعلــى �ــل حــال هــذه األمــور قــد تكــون مــن المكــروه أو مــن خــالف األولــى، ولیســت مــن المحرمــات 
المجــزوم �حرمتهــا؛ ألن مــا یــدخل فــي اإلســراف والتبــذیر أمــور نســبیة ووقتیــة، �ــل وقــت لــه ُعرفــه، 

 له طر�قة أهله في التعامل مع ُمحدثاته.و�ل وقٍت 
جـزاه هللا خیـر؛ ألن هــذه مـن أ�سـر األمـور عنــد النـاس الیـوم، و�رتكبــون فیتـورع  مــنعلـى �ـل حـال 

مما هـو أشـد منهـا �مراحـل، و�ـان المشـا�خ مـا یـرون هـذه األمـور، ثـم صـار اآلن المشـا�خ وغیـرهم 
الــذراري مــن �ضــغط علــى الرجــال، ومــع �ســتعملونها مــن غیــر نكیــر، وقــد �كــون هنــاك مــن النســاء و 

كثرة الطرق على هذا الموضوع وهـذا البـاب �سـتجیبون، وأحیاًنـا تحصـل مـن غیـر َرو�ـة ومـن غیـر 
نظــر تحصــل، ولكــن الكــالم  فــي المحــرم المجــزوم �ــه الــذي فیــه نــص أو تشــمله قاعــدة مــن قواعــد 

 الشرع، وهذه األمور من �اب الورع، وأبو الدرداء معروف ورعه.
 ألحد أوالد عبـد هللا بـن عمـر، عبـد -إن لم أكن �عید العهد–ك أبو ذر، رجعوا من عرٍس أظنه كذل

 هللا المستعان. ،هللا بن عمر �ان مثلهم
 طالب:.........
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 قال: غلبتنا علیه النساء ونحن أضعف منهم.
 طالب:.........

أقـــرب إلـــى أن تكـــون  �عضـــهم، ُیرقـــق �عضـــها �عًضـــا هـــي مســـألةن �هللا �ـــا ابـــن الحـــالل هـــم ُیرققـــو 
، و�تواطــأ علیهــا، ومشــوا علیهــا، ورأوا أن مثــل هــذا أقــل مــا ُ�صــنع ،ُعرفیــة، و�تعــارف علیهــا النــاس

وال تجــوز، قــال  ،كمــا قــال الحنفیــة فــي المســاجد فــي زخرفــة المســاجد، الجمهــور علــى أنهــا ممنوعــة
ًنا مــن بیــوت النــاس؟ الحنیفــة: إذا زخــرف النــاس بیــوتهم، فلُتزخــرف بیــوت هللا، هــل تكــون أقــل شــأ

 .ُ�قارنون  ،ولیس هذا موافقة للحنفیة مما قالوه، لكن انظر التصور عند عموم الناس
 طالب:.......

 .نعم
ضـعون �ا صـیر فیهـا البـرد قارًسـ�طالب: إذا �انت لحاجة �عض البالد إذا تر�وا الحیطـان خالیـة 

 ؟شیًئاعلیها 
 .�سمونه عازًال  على الجدران، ولذلك �ضعون 

 :.......طالب
 ....همان و�ضعون بینار اجد هال ال فی

 طالب:.......
 للحاجة، هذا الحاجة دعت إلیه، وأثره واضح. هذا ُ�سمونه عازًال  البیت،معروف في 

 طالب:.......
 .، هذا من الجدارال ال

 طالب:.......
ن وال تعــدو أعلـى �ـل حـال األمـر إذا لـم �كـن فیـه مبالغــة فـي الـثمن فالنـاس تجـاوزوا هـذه األمـور، 

 . تكون مكروهة أو خالف األولى
َ ِ�ِه َعِلیٌم}ثم قال تعالى: " ي: مهمـا صـدر مـنكم مـن أ ]٢١٥رة:[البقـ{َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ال ذرة.ا مثقفعل معروف، فإن هللا �علمه، وسیجز�كم على ذلك أوفر الجزاء؛ فإنه ال �ظلم أحدً 
ْیـٌر َلُكـْم َوَعَسـى َأْن خَ ْیًئا َوُهـَو ْكَرُهـوا َشـَعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُ�ْرٌه َلُكـْم َوَعَسـى َأْن تَ {ُكِتَب قوله تعالى: 

ُ َ�ْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعلَ   ].٢١٦بقرة:[الُموَن}ُتِحبُّوا َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َ�للااَّ
 الم.�كفوا شر األعداء عن حوزة اإلسمن هللا تعالى للجهاد على المسلمین: أن  هذا إ�جابٌ 

ذا عـین، و�عین أن �ُ على �ل أحد، غزا أو قعد؛ فالقاعد علیـه إذا اسـتُ  وقال الزهري: الجهاد واجبٌ 
 ".حتج إلیه قعدنفر أن ینفر، و�ن لم �ُ غیث، و�ذا استُ غیث أن �ُ استُ 
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ث نفســـه �ـــالغزو متـــى احتـــیج إلیـــه، �خـــالف مـــن لـــم ث نفســـ �كـــون ُمبیًتـــا النیـــة، وُ�حـــدِّ ه �غـــزو وُ�حـــدِّ
فــي  ، ُیبیــت ذلــك�ـالغزو، فــإن لــم �غـُز فعــًال لعــدم االحتیـاج إلیــه، فلــیكن علـى أهبــة االســتعداد للغـزو

 .   نفسه
ْث َنْفَسهُ «قلت: ولهذا ثبت في الصحیح "  .»اِهِلیَّةً جَ اَت ِمیَتًة مَ ِ�َغْزٍو  َمْن َماَت َوَلْم َ�ْغُز، َوَلْم ُ�َحدِّ

 ".»اْم َفاْنِفُرو ُتْنِفْرتُ َال ِهْجَرَة، َوَلِكْن ِجَهاٌد ونیَّة، ِإَذا اسْ «یوم الفتح:  -علیه السالم -وقال
 كــة �عــد فــتح�عنــي �عــد فــتح مكــة ال هجــرة، �عنــي مــن مكــة ال هجــرة مــن م »َال ِهْجــَرَة َ�ْعــَد اْلَفــْتحِ «

 مكة.
ــا �عــد فــتح مكــة أجرهــا و إومــنهم مــن �قــول:  ثوابهــا �فضــل ن الحــدیث علــى إطالقــه ال هجــرة مطلًق
 الهجرة قبل الفتح. 

 طالب:.......
لكــن الهجــرة �اقیــة إلــى قیــام الســاعة، والكــالم علــى الهجــرة مــن مكــة انقطعــت �عــد أن صــارت دار 

أو أن ُ�قــال: الحــدیث علــى عمومــه و�طالقــه، ولكــن یبقــى أنــه ال هجــرة فضــلها �عــد الفــتح  ،إســالم
 كفضلها قبل الفتح.

ْرُض للااَِّ أَ َلـْم َتُكـْن َقـاُلوا أَ  {َقـاُلوا ُ�نَّـا ُمْسَتْضـَعِفیَن ِفـي اَألْرضِ ة قـال: اآل� ،طالب: أحسن هللا إلیكم
 هذه في عموم الهجرة؟ ]٩٧[النساء:َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفیَها}

علــى �قــاء الهجــرة، دلیــٌل علــى وجــوب الهجــرة إلــى قیــام الســاعة مــن بــالد الكفــر إلــى بــالد  ،ال ال
 اإلسالم.

 ال هجرة من بلد إسالم لبلد إسالم �قل فیها الدین أو �كثر فیها الدین؟طالب: لكن 
بــالد  الكــالم علــى أن الهجــرة تنتابهــا األحكــام، الهجــرة الواجبــة مــن بــالد الكفــر إلــى بــالد اإلســالم أو

�جـب علیـه أن ُیهـاجر  ،علـى ِعرضـه ،اإلسالم التي �خشى فیها على نفسه، ُ�خشى فیها على دینه
 ي تقـل فیـه المعاصـيذرة ُمسـتحبة مـن البلـد الـذي تكثُـر فیـه المعاصـي إلـى البلـد الـمنها، هناك هج

 ،وهكذا، على حسب ما یترتب على هذه الهجرة وعلى عـدمها، إن �ـان هجـرتهم منهـا ُ�مكِّـن العـدو
كفـار وُ�خلي بالد المسلمین من المسلمین فهذا ال �جوز، ال �جوز أن ُتترك بالد المسلمین �أیدي ال

هجرة لـم یتمكنـوا مـن ذلـك فـالنهم من إقامة شعائر دینهم، أما إذا ون منها، مع إمكانهم وتمكّ و�هاجر 
 .          �اقیة

قتـل أو نه إما أن �ُ وهو �ذلك، فإ ،علیكم ومشقة أي: شدیدٌ  ]٢١٦[البقرة:{َوُهَو ُ�ْرٌه َلُكْم}وقوله: "
 ".مع مشقة السفر ومجالدة األعداء جر خ�

 ؟عندكماذا أو ُ�جَرح، 
 طالب: ُ�جرح.

 �م؟دعنماذا 
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 طالب:.......
 ُ�جَرح.

 .مع مشقة السفر ومجالدة األعداء ُ�جَرحقتل أو وهو �ذلك، فإنه إما أن �ُ "
ــال تعــالى:  ــم ق ــٌر َلُكْم}ث ــَو َخْی ــْیًئا َوُه ــوا َش ــه  ]٢١٦[البقــرة:{َوَعَســى َأْن َتْكَرُه ــال �عقب أي: ألن القت

 ".على بالدهم، وأموالهم، وذرار�هم، وأوالدهم النصر والظفر على األعداء، واالستیالء
وهــو الشــهادة فــي ســبیل هللا إن لــم �حصــل النصــر والظفــر علــى األعــداء، فالشــهادة فــي ســبیل هللا، 

 نعم.
 جلَّ  –لهتطبیًقا لقو  ؛�قولون في ُ�تب أئمة الدعوة: ال ُبد من إظهار الشعائر و�عالنها واالعتزاز بها

 .]٣٣[فصلت:َن اْلُمْسِلِمیَن}{َوَقاَل ِإنَِّني مِ : -وعال
 �قول ابن سحمان: 

 وقــد بــرئ المعصــوم مــن �ــل مســلمٍ 
 

ــــــر مصــــــارم�ُ   ــــــر غی ــــــدار الكف ــــــیم ب  ق
ي فـلكن مع الضعف و�لى هللا المشتكى، ال �ستطیع أن ُیهاجر، وال �ستطیع أن ُ�ظهـر، و�ال البقـاء  

درســـوا أوالدهـــم فـــي مـــدارس دار الكفـــر أثـــره علـــى الـــنفس قبـــل الـــذراري التـــي �ضـــطرون أحیاًنـــا أن ی
 . ، خطر عظیم البقاء في بالد الكفرالكفار

ألمـور �لهـا، قـد �حـب المـرء اوهذا عام في  ]٢١٦[البقرة:{َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم}"
لعـدو اسـتیالء ومـن ذلـك القعـود عـن القتـال، قـد �عقبـه ا ،وال مصـلحة ا، ولیس له فیه خیـرةٌ شیئً 

 على البالد والحكم.
ُ َ�ْعَلـُم َوَأْنـُتْم َال َتْعَلُمـوَن}ثم قال تعـالى:  و أعلـم �عواقـب األمـور مـنكم، أي: هـ] ٢١٦[البقرة:{َ�للااَّ

 رشدون.خراكم؛ فاستجیبوا له، وانقادوا ألمره، لعلكم توأخبر �ما فیه صالحكم في دنیاكم وأُ 
ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتا{َ�ْسَأُلوَنَك َعِن وقوله تعالى:   َعْن َسِبیِل للااَِّ َوُ�ْفـرٌ  ِبیٌر َوَصدٌّ ٌل ِفیِه �َ الشَّ

ُلـوَن ُ�َقـاِتُلوَنُكْم َبـُر ِمـَن اْلَقْتـِل َوال َیَزاِفْتَنـُة َأكْ  َوالْ ِ�ِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِ�ْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعْنـَد للااَِّ 
وُ�ْم َعْن ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َیْرَتِدْد ِمْنُكمْ َحتَّ  ِبَطـْت  َوُهَو َ�ـاِفٌر َفُأوَلِئـَك حَ یِنِه َفَیُمْت  َعْن دِ ى َیُردُّ

ــاِر ُهــْم فِ  ْنَیا َواآلِخــَرِة َوُأوَلِئــَك َأْصــَحاُب النَّ  َوالَّــِذینَ  الَّــِذیَن آَمُنــوا ِإنَّ  *ِلــُدوَن یَهــا َخاَأْعَمــاُلُهْم ِفــي الــدُّ
 ].٢١٨-٢١٧[البقرة:یٌم} َغُفوٌر َرحِ َ�للااَُّ  َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل للااَِّ ُأوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَة للااَِّ 

 ".ميالمقدُ  حدثنا محمد بن أبي �كرٍ قال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، 
 المقَدمي.

لسوار، حدثني الحضرمي، عن أبي اقال: أبیه،  حدثنا المعتمر بن سلیمان، عن "المقَدمي، قال:
�ـا ا، و�عـث علـیهم أ�عـث رهًطـ -صـلى هللا علیـه وسـلم-عن جنـدب بـن عبـد هللا، أن رسـول هللا 
 ".فلما ذهب ینطلق، �كى صبا�ةَ  ،عبیدة بن الجراح أو عبیدة بن الحارث
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 صبا�ًة.
 �عدها عندك؟ماذا " و�عث علیهم أ�ا عبیدة بن الجراح"

 .بیدة بن الحارثأو عطالب: 
 ما عندنا هذا.

 ز�ادة من طاء وألف وواو. :طالب: قال في الحاشیة
 �عده ماذا؟" و�عث علیهم أ�ا عبیدة بن الجراح"

 طالب: عندي أو عبیدة بن الحارث.
 نعم.

 ".-صلى هللا علیه وسلم -إلى رسول هللا فلما ذهب ینطلق، �كى صبا�ةً "
 .-علیه الصالة والسالم-اشتیاًقا إلیه 

 ".افجلس، فبعث علیهم مكانه عبد هللا بن جحش، و�تب له �تا�ً "
 وحبسه، فجلس فحبسه.

 طالب: ما عندي �ا شیخ.
 .ةلیست موجودة في األزهر�

بلـغ مكـان الكتـاب حتـى ی قـرأوأمـره أال �ُ  ،افبعث علیهم مكانه عبد هللا بن جحش، و�تب له �تاً�ـ"
ع، وقـال: معك من أصحا�ك. فلما قـرأ الكتـاب اسـترجا على السیر كرهن أحدً كذا و�ذا، وقال: ال تُ 

ــ ا وطاعــةً ســمعً  قیــتهم، �رهم الخبــر، وقــرأ علــیهم الكتــاب، فرجــع رجــالن، و�قــي هلل ولرســوله. فخبَّ
�ون فقـال المشـر  ،فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم یدروا أن ذلك الیوم من رجب أو مـن جمـادى

 ".م في الشهر الحرام!هللمسلمین: قتل
 ي الشهر الحرام.قتلتم ف

ـْهرِ {َ�ْسـَأُلوَنَك َعـنِ  فـأنزل هللا: م فـي الشـهر الحـرام!تفقال المشر�ون للمسلمین: قتلـ" اْلَحـَراِم   الشَّ
 اآل�ة.] ٢١٧[البقرة:ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َ�ِبیٌر}

رة، عـن ابـن مسـعود: وعـن ُمـ ،، وعـن أبـي صـالح، عـن ابـن عبـاسٍ عن أبـي مالـكٍ  وقال السدي
ـْهِر اْلَحـَراِم ِقَتـاٍل ِفیـِه ُقـْل ِقَتـاٌل ِفیـِه َ�بِ {  -ن رسـول هللاوذلـك أ] ٢١٧رة:[البقـیٌر}َ�ْسَأُلوَنَك َعـِن الشَّ

 ".األسدي �عث سر�ة، و�انوا سبعة نفر، علیهم عبد هللا بن جحشٍ  -صلى هللا علیه وسلم
 أحسن هللا إلیك؟ ،طالب: األسدي
 من بني أسد.

أبــو حذ�فــة بــن عتبــة بــن ر�یعــة، وســعد بــن أبــي وقــاص، وعتبــة بــن وفــیهم عمــار بــن �اســر، و "
هیـرة، وواقـد بـن عبـد هللا هیل بـن بیضـاء، وعـامر بـن فُ وسُ  -لبني نوفل حلیفٌ -لمي غزوان السُّ 
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ا، وأمـره أال �قـرأه حتـى ینـزل �طـن �تاً�ـ و�تـب البـن جحـشٍ  ،لعمر بـن الخطـاب الیر�وعي، حلیفٌ 
 ".ملل

 نخلة.
 هللا إلیك. أحسن ،طالب: عندي ملل

 �طن نخلة.
 طالب: نخلة؟

 نعم، في نسخٍة ملل.
ر حتـى ِسـ فتح الكتاب، فـإذا فیـه: أن نخلة فلما نزل �طن ،نخلةوأمره أال �قرأه حتى ینزل �طن "

 ".ولیوصِ  فقال ألصحا�ه: من �ان یر�د الموت فلیمضِ  ،تنزل �طن نخلة
 ملل؛ ألنه نزل قبل أن �صل إلى �طن نخلة.أم 

 -ألمـر رسـول هللا ومـاضٍ  فـإنني مـوصٍ  ،ولیـوصِ  �ه: من �ان یر�د الموت فلیمضِ فقال ألصحا"
لهمــا  فســار، فتخلــف عنــه ســعد بــن أبــي وقــاص، وعتبــة، وأضــال راحلــةً  -صــلى هللا علیــه وســلم

لمغیـرة إلـى �طـن نخلـة، فـإذا هـو �ـالحكم بـن �یسـان، وا حران �طلبانها، وسار ابن جحشٍ فأتیا �ُ 
 تله واقدتل عمرو، قرمي، وعبد هللا بن المغیرة. وانفلت المغیرة، وقُ بن عثمان، وعمرو بن الحض

 .-صلى هللا علیه وسلم -فكانت أول غنیمة غنمها أصحاب النبي ،بن عبد هللا
ال یر�ن، فقـفـادوا األسـفلما رجعوا إلى المدینة �األسـیر�ن ومـا أصـابوا المـال، أراد أهـل مكـة أن �ُ 

فـادى  وصـاحبه، عدٌ فلما رجـع سـ »ى َنْنُظَر َما َفَعَل َصاِحَباَناَحتَّ «: -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ول مــن ا یـزعم أنـه یتبـع طاعـة هللا، وهـو أ�األسـیر�ن، ففجـر علیـه المشـر�ون وقـالوا: إن محمــدً 

یـل: وق ،استحل الشهر الحرام، وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون: إنما قتلنـاه فـي جمـادى
فـأنزل  ،وغمد المسلمون سیوفهم حـین دخـل شـهر رجـب، جمادىفي أول رجب، وآخر لیلة من 

ـْهِر اْلَحـَراِم ِقَتـاٍل ِفیـِه ُقـلْ هللا �عیر أهل مكة:  ال  ]٢١٧[البقـرة:یـِه َ�ِبیٌر}ِقَتـاٌل فِ  {َ�ْسَأُلوَنَك َعـِن الشَّ
اهلل، �ـ�حل، وما صنعتم أنتم �ا معشر المشر�ین أكبر من القتـل فـي الشـهر الحـرام، حـین �فـرتم 

ین حـوأصحا�ه، و�خراج أهل المسجد الحرام منـه،  -صلى هللا علیه وسلم-ا دتم عنه محمدً وصد
 وسلم أكبر من القتل عند هللا. -صلى هللا علیه-ا أخرجوا محمدً 

ـــاس:  ـــال العـــوفي، عـــن ابـــن عب ـــاٍل ِفیـــوق ـــْهِر اْلَحـــَراِم ِقَت ـــْل قِ {َ�ْســـَأُلوَنَك َعـــِن الشَّ َتـــاٌل ِفیـــِه ِه ُق
وه عــن وردّ  -صــلى هللا علیــه وســلم-وا رســول هللا وذلــك أن المشــر�ین صــدّ  ]٢١٧[البقــرة:َكِبیٌر}

 ".حرام المسجد الحرام في شهرٍ 
 وردوه؟

 طالب: وردوه عن المسجد الحرام.
 وردوه عن المسجد في شهٍر حرام وهو المقصود المسجد الحرام.
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 ".وردوه عن المسجد"
 طالب: عندي الحرام.

 .المقصود �ه الماضي، وهو المسجد الحراممعرفة و والمسجد  "ردوه عن المسجد في شهٍر حرام"
فعـاب  ،حرام مـن العـام المقبـل ففتح هللا على نبیه في شهرٍ  ،حرام وردوه عن المسجد في شهرٍ "

 َصدٌّ َعـنْ {وَ فقال هللا:  ،حرام القتال في شهرٍ  -صلى هللا علیه وسلم-المشر�ون على رسول هللا 
 ".من القتال فیه ]٢١٧[البقرة:َبُر}ْنُه َأكْ ِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِ�ْخَراُج َأْهِلِه مِ َسِبیِل للااَِّ َوُ�ْفٌر �ِ 

 من القتال فیه.] ٢١٧[البقرة:ِعْنَد للااَِّ} {َأْكَبرُ 
 طالب:.......

 وفي اآل�ة؟
 فقط. ]٢١٧[البقرة:{ِمْنُه َأْكَبُر}طالب: عندي اآل�ة إلى قوله تعالى: 

 .ألنها من اآل�ة ؛"من القتال فیه ]٢١٧[البقرة:للااَِّ} ِعْندَ  {َأْكَبرُ "
مــن  قبــلٌ �عــث ســر�ة فلقــوا عمــرو بــن الحضــرمي، وهــو مُ  -صــلى هللا علیــه وســلم-ا وأن محمــدً "

 صـلى هللا علیـه- رجـب. وأن أصـحاب محمـدٍ  مـن الطائف في آخر لیلة من جمـادى، وأول لیلـةٍ 
 ولــم �شــعروا، فقتلــه رجــلٌ  انــت أول رجــٍب �ــانوا �ظنــون أن تلــك اللیلــة مــن جمــادى، و� -وســلم
ــَألُ فقــال هللا:  ،عیرونــه بــذلكوأن المشــر�ین أرســلوا �ُ  ،وأخــذوا مــا �ــان معــه ،مــنهم ــ{َ�ْس ِن وَنَك َع

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َ�ِبیٌر} عن سبیل هللا،  ذلك أكبر منه صدٌّ  وغیر ]٢١٧[البقرة:الشَّ
 ".الحرام، و�خراج أهله منه�ه والمسجد  و�فرٌ 

ْهِر اْلَحَراِم} ل. ...] اآل�ة٢١٧[البقرة:{َ�ْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ  �مِّ
 ".وغیر ذلك أكبر منه"] �عدها ٢١٧[البقرة:{ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َ�ِبیٌر}طالب: 

 ].٢١٧[البقرة:{َوَصدٌّ َعْن َسِبیِل للااَِّ َوُ�ْفٌر ِ�ِه} ال
 ".عن سبیل هللا أكبر منه صدٌّ وغیر ذلك عندي " ،طالب: ال

 طالب:........
 مثلها.

 طالب:........
 ]٢١٧[البقرة:{ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َ�ِبیٌر}

 أحسن هللا إلیك. ،طالب: نعم إلى نها�ة اآل�ة
 عندك؟ماذا 

 طالب:........
ــِه َ�ِبیٌر}" ــاٌل ِفی ــْل ِقَت والمســجد  �ــه عــن ســبیل هللا، و�فــرٌ  وغیــر ذلــك أكبــر منــه صــدٌّ  ]٢١٧[البقــرة:{ُق

ل.  لیسي ذ" في أول السطر هذا الوغیر ذلك أكبر منه" "الحرام ل �مِّ  عندنا، �مِّ
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ل إخراج أه �ه والمسجد الحرام، و�خراج أهله منه عن سبیل هللا، و�فرٌ  وغیر ذلك أكبر منه صدٌّ "
 .هوالشرك أشد من -صلى هللا علیه وسلم- المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمدٍ 

 ".البقال، عن عكرمة وهكذا روى أبو سعدٍ 
 سعید؟أم سعد 

  طالب: سعد، في الحاشیة سعید.
 في األزهر�ة أبو سعد البقال، نعم.

ي فـأنهـا أنزلـت  -رضـي هللا عنهمـا– عن ابن عبـاسٍ  ،البقال، عن عكرمة وهكذا روى أبو سعدٍ "
 بن الحضرمي. سر�ة عبد هللا بن جحش، وقتل عمروٍ 

 ، عـن ابـن عبـاسٍ سـحاق: حـدثني محمـد بـن السـائب الكلبـي، عـن أبـي صـالحٍ وقال محمـد بـن إ
ــن الحضــرمي:  ــان مــن مصــاب عمــرو ب ــزل فیمــا � ــال: ن ــق ــْهِر اْلَح ــِن الشَّ ــَأُلوَنَك َع ــ{َ�ْس اٍل َراِم ِقَت

 إلى آخر اآل�ة. ]٢١٧[البقرة:ِفیِه}
حاق محمـد بـن إسـ راوي السیرة، عـن ز�ـاد بـن عبـد هللا البكـائي، عـن وقال عبد الملك بن هشامٍ 

لى صـ -رسـول هللا -�عنـي–في �تاب السیرة له، أنه قال: و�عـث  -رحمه هللا- بن �سار المدني
 ".األسدي في رجب بن رئاٍب  عبد هللا بن جحشٍ  -هللا علیه وسلم

 ابن رئاب.
 هـطٍ بن رئاب األسدي في رجب مقفلـه مـن بـدر األولـى، و�عـث معـه ثمانیـة ر  عبد هللا بن جحشٍ "

 ".ار�ن، لیس فیهم من األنصار أحد، و�تب له �تا�ً من المهاج
 أحٌد.

م ینظـر وأمـره أال ینظـر فیـه حتـى �سـیر یـومین ثـ ،ا، و�تب لـه �تاً�ـلیس فیهم من األنصار أحدٌ "
مـن  و�ان أصحاب عبد هللا بـن جحـش ،افیه، فیمضي لما أمره �ه، وال �ستكره من أصحا�ه أحدً 

منـاف: أبـو حذ�فـة بـن عتبـة بـن ر�یعـة بـن عبـد  بـن عبـد ثـم مـن بنـي عبـد شـمسٍ  ،المهاجر�ن
ــر القــوم، وعكاشــة بــن  شــمس بــن عبــد منــاف، ومــن حلفــائهم: عبــد هللا بــن جحــش، وهــو أمی

 ".د بن خز�مةمحصن بن حرثان، أحد بني أسْ 
 أَسد.

ابر، لهم. ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن ج حلیفٌ  د بن خز�مةأحد بني أسَ "
 ".ومن بني عدي بن �عب ،بني زهرة بن �الب: سعد بن أبي وقاص لهم. ومن حلیفٌ 

 كعب بن عدي.
 طالب: عندي من بني عدي بن �عب.

 كعب بن عدي بن عامر.
 طالب:........



 
 

  
 

=F=Óà||||||||||—gÿ^=4o ||||||||||‘=‚||||||||||f^=4||||||||||åÕj=}à||||||||||è۷٤E=
=
=

١٤ 

 من بني عدي بن �عب، األمر سهل، نعم. :في األزهر�ة
 طالب:........

 الحلفاء؟
 طالب:........

 ن هشام.هذا �المه نقًال عن اب ،هذا �الم الحافظ
 الحلیف ال ُینسب للقوم. -أحسن هللا إلیك–طالب: لكن 

 ن بنــي أســد ُصــلبیةوهــو مــ" بــن رئــاب األســدي عبــد هللا بــن جحــشٍ لكنــه مــن الحلفــاء؛ ألنــه قــال: "
 . وحلیًفا ألولئك

 طالب: الحلیف للقوم ُینسب لهم أم ال؟
 ُینسب الحلیف.

 لقر�ش. اطالب: ُ�قال: من قر�ش إذا �ان حلیفً 
 ن �ان حلیًفا لهم.نعم إ

 مدة معینة؟ هطالب: هل فی
 التحقیق والحقیقة یرجع إلى أصله.إن ُعِرف �حلفهم ُینسب إلیهم، و�ذا ُأر�د  ،ال
 لهم من عنز بـن وائـل، وواقـد بـن عبـد هللا عامر بن ر�یعة، حلیفٌ  بن ومن بني عدي بن �عب"

ر أحـد لهـم. وخالـد بـن البكیـ فٌ بن عبد مناف بن عر�ن بن ثعلبة بن یر�وع، أحد بني تمیم، حلیـ
 هیل بن بیضاء.بني سعد بن لیث، حلیف لهم. ومن بني الحارث بن فهر: سُ 

ي َهـَذا ي ِ�َتـابِ ِفـِإَذا َنَظـْرَت «یومین فتح الكتاب فنظر فیه فإذا فیه:  فلما سار عبد هللا بن جحشٍ 
ر فلما نظ »ا ِمْن َأْخَباِرِهمْ نَ لَ َوَتْعَلَم  َرْ�ًشا،قُ ُصَد ِبَها َفاْمِض َحتَّى َتْنِزَل َنْخَلَة، َبْیَن َمكََّة َوالطَّاِئِف، َترْ 

 -ثــم قــال ألصــحا�ه: قــد أمرنــي رســول هللا ،ا وطاعــةعبــد هللا بــن جحــش فــي الكتــاب قــال: ســمعً 
 ا، حتــى آتیــه مــنهم �خبــر، وقــدأن أمضــي إلــى نخلــة، أرصــد بهــا قر�ًشــ -صــلى هللا علیــه وســلم
�ـره ذلـك  ر�د الشهادة و�رغب فیها فلینطلـق، ومـنفمن �ان منكم یُ  ،ا منكمنهاني أن أستكره أحدً 

ه فمضـى ومضـى معـه أصـحا� -صلى هللا علیه وسلم-ألمر رسول هللا  فلیرجع، فأما أنا فماضٍ 
 لم یتخلف عنه منهم أحد.و 

 أبـي أضـل سـعد بـن ،حـرانرع، �قـال لـه: �ُ فسلك علـى الحجـاز، حتـى إذا �ـان �معـدن، فـوق الُفـ
 ".ا لهما، �انا یتعقبانهن غزوان �عیرً وعتبة ب وقاصٍ 

 �عتقبانه.
فتخلفــا علیــه فــي طلبــه، ومضــى عبــد هللا بــن جحــش و�قیــة أصــحا�ه حتــى نــزل  ،"كانــا �عتقبانــه

مــن تجــارة قــر�ش، فیهــا: عمــرو بــن  ا وتجــارةً ا وأدًمــلقــر�ش تحمــل ز�یًبــ بنخلــة، فمــرت �ــه عیــرٌ 
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فـل بـن عبـد هللا المخزومیـان، والحكـم بـن الحضرمي، وعثمان بن عبد هللا بن المغیـرة، وأخـوه نو 
 ".كیسان

 واسم الحضرمي عبد هللا بن عباد أحد الصِدف.
 وأخوه نوفل بن عبد هللا المخزومیان، والحكم بن �یسان مولى هشام بن المغیرة."

حلـق  ا منهم، فأشرف لهـم عكاشـة بـن محصـن، و�ـان قـدفلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قر�بً 
 ".منواآأوه رأسه، فلما ر 

 طالب:........
 أنا عندي آمنوا. ،أِمنوا

 طالب: عندي آمنوا.
 .الظاهر أِمنوا

مـن  خر یومٍ وقالوا: عمار، ال �أس علیكم منهم. وتشاور القوم فیهم، وذلك في آأِمنو فلما رأوه "
 ".رجب، فقال القوم: �هللا لئن تر�تم القوم هذه اللیلة لیدخلن الحرم

 فلیمتنُعن.
 ا اإلقــدامفتــردد القــوم، وهــابو  ،ن مــنكم �ــه، ولــئن قتلتمــوهم لتقتلــنهم فــي الشــهر الحــرامفلیمتــنعُ "

. علیهم، ثـم شـجعوا أنفسـهم علـیهم، وأجمعـوا علـى قتـل مـن قـدروا علیـه مـنهم، وأخـذ مـا معهـم
بـد هللا ر عثمان بـن عأِس فقتله، واستُ  فرمى واقد بن عبد هللا التمیمي عمرو بن الحضرمي �سهمٍ 

 ".یسان�ِ  الحكم بنو 
 َكیسان.

العیر وأصـحا�ه �ــ وأقبـل عبـد هللا بـن جحـشٍ  ،وأفلـت القـوم نوفـل بـن عبـد هللا فـأعجزهم"َكیسـان، 
 المدینة. -صلى هللا علیه وسلم-واألسیر�ن، حتى قدموا على رسول هللا 

ل أن عبـد هللا قـال ألصـحا�ه: إن لرسـو وقد ذ�ر �عض آل عبـد هللا بـن جحـش قال ابن إسحاق:
غـانم، مـس مـن الممس، وذلك قبل أن �فرض هللا الخُ مما غنمنا الخُ  -ى هللا علیه وسلمصل-هللا 

 م سائرها بین أصحا�ه.مس العیر، وقسَّ خُ  -صلى هللا علیه وسلم-فعزل لرسول هللا 
ـْهِر اَمـا َأَمـْرُتُكْم ِ�ِقَتـاٍل ِفـي ا«قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول هللا قال:  ف فوقَّـ »ْلَحـَرامِ لشَّ
ــك شــیئً  ــال ذلــك رســول هللا العیــر واألســیر�ن، وأبــى أن �أخــذ مــن ذل ــه صــلى هللا عل-ا، فلمــا ق ی

یمــا ففهم إخــوانهم مــن المســلمین ط فــي أیــدي القــوم، وظنــوا أنهــم قــد هلكــوا، وعــنَّ ســقِ أُ  -وســلم
ا فیـه وأصحا�ه الشهر الحرام، وسـفكوا فیـه الـدم، وأخـذو  وقالت قر�ش: قد استحل محمدٌ  ،صنعوا
صابوا مـا ال، وأسروا فیه الرجال. فقال من یرد علیهم من المسلمین ممن �ان �مكة: إنما أاألمو 

 ".أصابوا في شعبان
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والخــالف هــل هــو حــرام أو حــالل؟ فــإن �ــان مــن رجــب فهــو حــرام،  ،فــي آخــر رجــب وأول شــعبان
 وهــذه دعــوى المشــر�ین، و�ن �ــان فــي شــعبان فهــو شــهٌر حــالل، وهــذا مــا تمســك �ــه المســلمون، أو

 في آخر جمادى وأول رجب.
 طالب:........

 نفس السر�ة.
 طالب:........

 قد یلتبس علیه في أول األمر، ثم ینكشف في آخره.  
 أحسن هللا إلیك. ،طالب: �أن �كون شهر ناقًصا أو �امالً 

 .على هذ االحتمال
ه ي قتلـ: عمـرو بـن الحضـرم-صلى هللا علیه وسـلم-وقالت: یهود تفاءل بذلك على رسول هللا "

قـدت عمرو: عمرت الحرب، والحضرمي: حضرت الحرب، وواقد بن عبد هللا: و ، واقد بن عبد هللا
 الحرب. فجعل هللا علیهم ذلك ال لهم.

ـ{َ�ْسَأُلوَنكَ : -صلى هللا علیه وسلم-فلما أكثر الناس في ذلك أنزل هللا على رسوله  ْهِر  َعـِن الشَّ
 َأْهِلـِه َمْسـِجِد اْلَحـَراِم َوِ�ْخـَراجُ ٌر ِ�ـِه َوالْ  َوُ�ْفـِفیـِه َ�ِبیـٌر َوَصـدٌّ َعـْن َسـِبیِل للااَِّ  اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتالٌ 

أي: إن �نتم قتلتم في الشهر الحرام فقد ] ٢١٧[البقرة:ِمْنُه َأْكَبُر ِعْنَد للااَِّ َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل}
ر عنـد وعن المسـجد الحـرام، و�خـراجكم منـه وأنـتم أهلـه أكبـصدو�م عن سبیل هللا مع الكفر �ه، 

 ".م منهمهل من قتلتْ هللا من قَ 
 من قتلتم.

تنـون المسـلم قـد �ـانوا �ف أي:] ٢١٧[البقرة:{َواْلِفْتَنـُة َأْكَبـُر ِمـَن اْلَقْتـِل} م مـنهمتل مـن قتلـْتـمن قَ "
 ".دینه، حتى یردوه إلى الكفر �عد إ�مانه عن

أحـب  فهو أعظم من القتل، �عني ُ�قتل المرء علـى دیـن هللا وعلـى اإلسـالم ،لشركالفتنة المراد بها ا
 .   من أن ُ�ستبقى على �فر وعلى شرك إلیه وأفضل

 .فذلك أكبر عند هللا من القتل"
وُ�ْم َعـْن ِدیـِنُكْم ِإِن اْسـتَ  م مقیمـون ي: ثـم هـأ] ٢١٧[البقرة:َطاُعوا}{َوال َیَزاُلوَن ُ�َقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیـُردُّ

 على أخبث ذلك وأعظمه، غیر تائبین وال نازعین.
فیـه مـن  ج هللا عـن المسـلمین مـا �ـانواقال ابن إسحاق: فلما نـزل القـرآن بهـذا مـن األمـر، وفـرَّ 

 ".الشفق
 من الشدة.

 أحسن هللا إلیك. ،طالب: الشفق
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عنـي مـن � ،ا�عنـي أشـفقوا ممـا صـنعوا، مـن شـدة شـفقهم علـى مـا صـنعو "مـن الشـفق"  ال من الشدة
   .شدة خوفهم

 -سـلمصـلى هللا علیـه و -قـبض رسـول هللا  دة،ج هللا عـن المسـلمین مـا �ـانوا فیـه مـن الشـوفرَّ "
قــال العیــر واألســیر�ن، و�عثــت إلیــه قــر�ش فــي فــداء عثمــان بــن عبــد هللا، والحكــم بــن �یســان، ف

  ْبـَن َأِبـيدَ َ�ْعِنـي َسـعْ -اِحَباَنا َال ُنْفـد�كموهما َحتَّـى َ�ْقـَدَم َصـ«: -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
ــا َنْخَشــاُكْم َعَلْیِهَمــا، َفــِإْن َتْقُتُلو -َوقَّــاٍص وعتبــة ابــن َغــْزوان   فقــدم ســعدٌ  »ُكمْ ُتــْل َصــاِحَبیْ ُهَمــا َنقْ َفِإنَّ
 ".منهم -صلى هللا علیه وسلم-وعتبة، فأفداهما رسول هللا 

 ففداهما.
 طالب: عندي فأفداهما.

 ففداهما.
ن فأمـــا الحكـــم بـــن �یســـان فأســـلم وحُســـ مـــنهم -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-ا رســـول هللا ففـــداهم"

وأمـا  ،اتـل یـوم بئـر معونـة شـهیدً حتـى قُ  -صلى هللا علیـه وسـلم-إسالمه، وأقام عند رسول هللا 
 ".اعثمان بن عبد هللا فلحق �مكة، فمات بها �افرً 

 طالب:........
 فداهم، ففداهم.
 طالب:........

 ي قِبل الفداء منهم.أفداهما �عن
ل.  كمِّ

رآن، وأصـحا�ه مـا �ـانوا فیـه حـین نـزل القـ قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد هللا بن جحشٍ "
مجاهـدین نعطـى فیهـا أجـر ال طمعوا في األجر، فقالوا: �ا رسول هللا، أنطمع أن تكـون لنـا غـزوةٌ 

ــِذیَن آَمُنــوا: -عــزَّ وجــلَّ –المهــاجر�ن؟ فــأنزل هللا  ــِذیَن َهــاجَ  {ِإنَّ الَّ یِل للااَِّ ُدوا ِفــي َســبِ ُروا َوَجاَهــَوالَّ
ُ َغُفــوٌر َرِحیٌم} عهم هللا مــن ذلــك علــى أعظــم فوضــ ]٢١٨[البقــرة:ُأوَلِئــَك َیْرُجــوَن َرْحَمــَة للااَِّ َ�للااَّ

 الرجاء.
 قال ابن إسحاق: والحدیث في هذا عن الزهري، و�ز�د بن رومان، عن عروة.

عن محمـد بـن إسـحاق، عـن یز�ـد بـن رومـان، عـن عـروة بـن الز�یـر كیر، وقد روى یونس بن �ُ 
 ا من هذا السیاق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه، نحو ذلك.قر�بً 

ا، وفیـه: فكـان ا من هـذا أ�ًضـوروى شعیب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة بن الز�یر نحوً 
ب وفد من �فـار قـر�ش حتـى قـدموا تل بین المسلمین والمشر�ین، فر�قُ  ابن الحضرمي أول قتیلٍ 

فقالوا: أ�حل القتال في الشهر الحرام؟ فـأنزل  ،�المدینة -صلى هللا علیه وسلم-على رسول هللا 
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ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه}هللا:  اآل�ة. وقـد استقصـى ذلـك الحـافظ أبـو ] ٢١٧[البقرة:{َ�ْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
 .)وةدالئل النب(البیهقي في �تاب  �كرٍ 

 ".، عن ابن إسحاقعن ز�دٍ  ثم قال ابن هشامٍ 
 عن ز�اد.

 أن كـر عـن �عـض آل عبـد هللا بـن جحـشوقـد ذُ  ،، عن ابـن إسـحاقدٍ اعن ز� ثم قال ابن هشامٍ "
 ".فوقع ا إلى هللا ورسوله.مسً لمن أفاءه، وخُ  هللا قسم الفيء حین أحله، فجعل أر�عة أخماسٍ 

 فوقع؟ أمطالب: فوقَّع 
 انفوقع على ما �

 .صنع في تلك العیر على ما �ان عبد هللا بن جحشٍ "فوقع 
وعمـــرو بـــن الحضـــرمي أول مـــن قتـــل  ،غنمهـــا المســـلمون  قـــال ابـــن هشـــام: وهـــي أول غنیمـــةٍ 

 .المسلمون، وعثمان بن عبد هللا، والحكم بن �یسان أول من أسر المسلمون 
هللا بــن جحــش،  فــي غــزوة عبــد -رضــي هللا عنــه-قــال ابــن إســحاق: فقــال أبــو �كــر الصــدیق 

حـرام، وأصـحا�ه الشـهر ال قالها، حین قالت قر�ش: قد أحل محمـدٌ  و�قال: بل عبد هللا بن جحشٍ 
 بــن الــدم، وأخــذوا فیــه المــال، وأســروا فیــه الرجــال. قــال ابــن هشــام: هــي لعبــد هللا فســفكوا فیــه

 جحش:
 ةً َتُعـــــّدون َقـــــْتال ِفـــــي اْلَحـــــَراِم َعِظیَمـــــ

 
ــــر   ــــْو َی ــــُه َل ْشــــَد َوَأْعَظــــُم ِمْن  دُ اِشــــرَ ى الرُّ

ــــــــدٌ   ــــــــا َ�ُقــــــــوُل ُمَحمَّ  صــــــــدوُدكُم َعمَّ
 

ُ راٍء وشـــــــــــــاهدُ    َوُ�ْفـــــــــــــٌر ِ�ـــــــــــــِه َ�للااَّ
ــــــ  ــــــْن َمْســــــِجِد للااَِّ أهَل  هو�خــــــراُجكْم ِم

 
ــــــِت ســــــ  ــــــي اْلَبْی ِ ِف ــــــَرى هللَِّ ــــــَئالَّ ُی  اجدُ ِل

ـــــــــــــهِ   ـــــــــــــا ِ�َقْتِل ـــــــــــــا َوِ�ْن َعیَّْرتمون  فإنَّ
 

ْســـــــَالِم �ـــــــاٍغ وحا   ســـــــدُ َوَأْرَجـــــــَف ِ�اإلِْ
ـــِن اْلَحْضـــَرِميِّ ر   ـــَن اْب ـــَقَیْنا ِم ـــاماحَ َس  َن

 
ـــــــَد الحـــــــرَب واقـــــــدُ   ـــــــا أوَق  بنخلـــــــَة لمَّ

 اَنَنـــــَدًمــــا وابــــُن َعْبـــــِد للااَِّ عثمــــاُن َبیْ  
 

ــــــــدِّ عانــــــــدُ    ُیَناِزُعــــــــُه ُغــــــــلٌّ ِمــــــــَن اْلَق
 النسخة القید. 

  اللهم صلِّ على محمد.
  
  


